UAB „KREDOLINĖ“

PATIRTIS. ĮGYVENDINTI PROJEKTAI.

KONFERENCIJOS. TYRIMAI.
SUTEIKTOS KONSULTACINĖS, EKSPERTINĖS
IR EDUKACINĖS PASLAUGOS.

Datos
1.

2019-02

2.

2017-092018-09

3.

2015-07

4.

2014-03

5.

2014-01

6.

2013-05

7.

2013-05

8.

2013-01

9.

2012-12

10.

2011-01

Projektas
Parengti seminarų kompleksą tiesioginių ivesticijų
pritraukimo ir sėkmingo realizavimo klausimais ir pateikti jį
savyvaldybės dar buotojams ir verslininkams projekto
„Trakų rajono savivaldybės investicinio vadovo rengimas“
metu
Vilniaus miesto savivaldybės Trakų Vokės dvaro sodybos
veiklos išvystymo koncepcijos rengimas.
Trakų Vokės dvaro sodybos veiklos prioritetų programos
rengimas
Konsultacijos rengiant projekto "Technical Assistance for
the Waste Management Initiative in Kyiv, Ukraine”
dokumentacija ir Ukrainos ekonominės-socialinės situacijos
apžvalga
Konsultacijų paslaugos strategijos formavimo ir veiklos
planavimo klausimais.
Konsultacijos paslaugų strategijos formavimo ir veiklos
planavimo klausimais.
Diferencijuotu rinkliavų įvedimo ir administravimo ES
šalyse patirties analize
Tarptautinio marketingo programos ir strategijos struktūros
rengimas
Konsultacijų teikimas tarptautinio marketingo tyrimų
atlikimo klausimais
Parengti seminarų kompleksą tiesioginių investicijų
pritraukimo ir sėkmingo realizavimo klausimais ir pateikti jį
savyvaldybės darbuotojams ir verslininkams „Birštono
savivaldybės vystymo krypčių ir investicijų vadovas” metu
Konsultavimas ir vertinimas paraiškų, pateiktų pagal
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioritetą.
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Pareigos
projekte
Vadovas

Užsakovai
Trakų rajono savivaldybė

Projekto
užsakovas
Trakų rajono
savivaldybė

Vadovas

Vilniaus miesto
savivaldybė

Vilniaus miesto
savivaldybė

Ekspertas,
konsultantas

UAB “Jostra”

UAB “Jostra”

Ekspertas,
konsultantas
Ekspertas,
konsultantas
Ekspertas,
konsultantas
Ekspertas,
konsultantas
Ekspertas,
konsultantas

UAB “Jostra”

UAB “Jostra”

UAB “Jostra”

UAB “Jostra”

UAB “Jostra”

UAB “Jostra”

UAB “Addeco”

UAB “Addeco”

UAB „Vilniaus
finansiniai patarėjai”

Projekto
vadovas,
ekspertas,
lektorius
Konsultantas

Birštono savivaldybė

UAB
„Vilniaus
finansiniai
patarėjai”
Birštono
savivaldybė

APVA

UAB “Investicijų
ekspresas”

11.

2010-11

Kazachstano konsultacinių paslaugų rinkos analizė

12.

2008-12

13.

2008-06

14.

2007,
2008

Mokymų ir konsultacijų rengimas:
-strategijos vystymo galimybių išaiškinimas ir įmonės
padalinių ir išteklių potencialinės vystymosi galimybių
analizė ir įvertinimas.
-socialinės politikos įmonėje supratimas ir esmė.
-darbo laiko valdymo esmė, metodai ir rezultatai.
-verslo rizikos esmė ir klasifikacija.
-verslo rizikos aspektų ir faktorių analizė ir įvertinimas.
-verslo rizikos valdymo sistemos pagrindai ir mažinimo
metodai.
Mokymų ir konsultacijų rengimas:
-įmonės dalykinio įvaizdžio formavimo Lietuvoje ir
užsienyje metodai ir patirtis.
-partnerių, pirkėjų ir klientų paieškos informacinių
technologijų pagrindu metodai ir praktika.
-sisteminis ir efektyvus personalo motyvavimas ir
skatinimas – verslo įmonės sėkmės pagrindas.
-strategijos vystymo galimybių išaiškinimas ir įmonės
padalinių ir išteklių potencialinės vystymosi galimybių
analizė ir įvertinimas.
-verslo rizikos valdymas sistemos pagrindai ir mažinimo
metodai.
Seminarai ir konsultacijos krizės valdymo ir įmonių
kreditavimo krizės metu klausimais

15.

2007-11

Ekspertas,
konsultantas
Ekspertas,
konsultantas

UAB „Jostra”

UAB „Jostra”

UAB „Liregus” vadovai

UAB „Liregus”

Ekspertas,
konsultantas,
lektorius

UAB „Masažo sistemos”
darbuotojai.

UAB „Masažo
sistemos”

LVDK, kitos įmonės

UAB “Jostra”

Švenčionių rajono
savivaldybė

Švenčionių rajono
savivaldybė ir IĮ
„Jostra” užsakymu
Lietuvos – Latvijos
bendro INTEREG
projektas

Dėstytojas,
ekspertas ir
konsultantas
“Stanislavavo dvaro rekonstrukcijos, pritaikant turizmo ir/ar Ekspertas,
kultūros reikmėms, galimybių studijos” konsultavimas
konsultantas
Stanislavavo dvaro panaudojimo viešosioms reikmėms
turizmo ir renovavimo aspektais
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16.

2007-06

17.

2005-10

18.

2005-10

19.

2005-03

20.

2005-03

21.

2003-1107

Konsultacijų teikimas valdymo ir personalo vystymo
klausimais MTV Baltic Network. MTV Baltic Network
valdymo ir personalo vystymo sistemos sukūrimas.
Projektas „Paslaugų neįgaliųjų verslui gerinimas, numatytos
6-rių neįgaliųjų įmonių atstovų konsultacijos įmonių
marketingo strategijos ir verslo planų rengimo/atnaujinimo
klausimais
Projektas „SVV įmonių konsultavimas ES struktūrinių
fondų ir įvaizdžio formavimo klausimais stiprinant
konkurencingumą”
Studijos, apklausos, duomenų bazės ir Leidinio apie
Lietuvos dvarų investicinę situaciją ir galimas investicijas į
dvarų paveldo objektus parengimas ir išleidimas
(elektroninis variantas)” parengimas
Projektas „SVV įmonių konsultavimas ES struktūrinių
fondų ir įvaizdžio formavimo klausimais stiprinant
konkurencingumą”. Tauragė, Raseiniai, Šilutė, Jurbarkas.
Seminarai ir konsultacijos

UAB “Kredolinė”, kartu su Lietuvos ūkio ministerija,
Tauragės apskrities viršininko administracija, Tauragės,
Jurbarko, Šilalės ir Pagegių savivaldybėmis: Baigiamoji
konferencija Projekto „Tauragės apskrities įmonių
konkurencingumo sustiprinimas, verslo ir investicinės
aplinkos gerinimas informacinių technologijų pagalba”
rezultatų aptarimas ir rekomendacijų kitoms Lietuvos
savivaldybėms patvirtinimas
Projekto identifikacinis numeris pagal sutartį LT0009-0101-0091
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Konsultantas,
ekspertas

MTV Baltic Network

MTV Baltic
Network

Ekspertas,
konsultantas

6-rių neįgaliųjų įmonių
atstovai

PHARE 2002
Programos

Ekspertas,
konsultantas

SVV įmonės

PHARE 2002
Programa

Projekto
vadovas,
ekspertas,
konsultantas
Ekspertas,
lektorius,
konsultantas
verslo plėtros,
strategijos
kūrimo ir
įvaizdžio
formavimo
klausimais
Projekto
vadovas

KVAD

Kultūros vertybių
apsaugos
departamentas

SVV įmonės

Europos bendrijos
PHARE 2002
programa Tauragės
VIC

22.

2003-10

23.

2003-09
(pradžia
2002-09)

24.

2003-09
(pradžia
2002-09)

Projektas „Informacinės sistemos Švenčionių rajone
sukūrimas”

Projekto
vadovas,
ekspertas
Parengti seminarų kompleksą tiesioginių investicijų
Projekto
pritraukimo ir sėkmingo realizavimo klausimais ir pateikti jį vadovas,
savyvaldybės darbuotojams ir verslininkams “Parengti ir
ekspertas,
atspausdinti:
lektorius,
reprezentacinį informacinį leidinį lietuvių, anglų ir rusų
konsultantas
kalbomis “Tauragės rajono ekonominė apžvalga ir
investicijų vadovas 2003” metu.

Švenčionių rajono
savivaldybė, kaimo
bendruomenės
Tauragės savivaldybė
Lietuvos Prezidentūra,
Lietuvos Vyriausybė,
Lietuvos Seimas,
Užsienio reikalų
ministerija, Ūkio
ministerija, Lietuvos
bankai, kitos institucijos

Parengti seminarų kompleksą tiesioginių investicijų
pritraukimo ir sėkmingo realizavimo klausimais ir pateikti jį
savyvaldybės darbuotojams ir verslininkams projekto
“Parengti ir atspausdinti:
reprezentacinį informacinį leidinį lietuvių, anglų ir rusų
kalbomis Jurbarko rajono ekonominė apžvalga ir investicijų
vadovas 2003” metu

Jurbarko savivaldybė
Lietuvos Prezidentūra,
Lietuvos Vyriausybė,
Lietuvos Seimas,
Užsienio reikalų
ministerija, Ūkio
ministerija, Lietuvos
bankai, kitos institucijos
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Projekto
vadovas,
ekspertas,
lektorius,
konsultantas

Kaimo
bendruomenių
programos
Tauragės rajono
savivaldybė
PHARE 2000
Ekonominės ir
socialinės
sanglaudos
programos,
KlaipėdosTauragės tikslinio
regiono Verslo
plėtros fondo
projektas
„Tauragės
apskrities įmonių
konkurencingumo
sustiprinimas,
verslo ir
investicinės
aplinkos gerinimas
informacinių
technologijų
pagalba”.
Jurbarko rajono
savivaldybė
PHARE 2000
Programa

25.

2003-09
(pradžia
2002-09)

Parengti seminarų kompleksą tiesioginių investicijų
pritraukimo ir sėkmingo realizavimo klausimais ir pateikti jį
savyvaldybės darbuotojams ir verslininkams “Parengti ir
atspausdinti:
reprezentacinį informacinį leidinį lietuvių, anglų ir rusų
kalbomis Šilalės rajono ekonominė apžvalga ir investicijų
vadovas 2003” metu

Projekto
vadovas,
ekspertas,
lektorius,
konsultantas

26.

2003-09
(pradžia
2002-09)

Parengti seminarų kompleksą tiesioginių investicijų
pritraukimo ir sėkmingo realizavimo klausimais ir pateikti jį
savyvaldybės darbuotojams ir verslininkams “Parengti ir
atspausdinti:
reprezentacinį informacinį leidinį lietuvių, anglų ir rusų
kalbomis Pagėgių ekonominė apžvalga ir investicijų
vadovas 2003” metu

Projekto
vadovas,
ekspertas,
lektorius,
konsultantas

27.

2003-09
(pradžia
2002-09)

Parengti seminarų kompleksą tiesioginių investicijų
pritraukimo ir sėkmingo realizavimo klausimais ir pateikti jį
savyvaldybės darbuotojams ir verslininkams Projekto
“Parengti ir atspausdinti:
metodinį leidinį “Tauragės regiono verslininko
pagalbininkas” metu

Projekto
vadovas,
ekspertas,
lektorius,
konsultantas

28.

2003-09
(pradžia
2002-09)

Projektas: Parengti ir atspausdinti:
kompaktinį diską Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir
Pagėgių savivaldybių ekonominė apžvalga ir investicijų
vadovas 2003

Projekto
vadovas,
ekspertas,
lektorius,
konsultantas
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Šilalės savivaldybė
Lietuvos Prezidentūra,
Lietuvos Vyriausybė,
Lietuvos Seimas,
Užsienio reikalų
ministerija, Ūkio
ministerija, Lietuvos
bankai, kitos institucijos
Pagėgių savivaldybė
Lietuvos Prezidentūra,
Lietuvos Vyriausybė,
Lietuvos Seimas,
Užsienio reikalų
ministerija, Ūkio
ministerija, Lietuvos
bankai, kitos institucijos
Tauragės regiono
verslininkai

Tauragės, Jurbarko,
Šilalės, Pagėgių
savivaldybės
Lietuvos Prezidentūra,
Lietuvos Vyriausybė,
Lietuvos Seimas,
Užsienio reikalų

Šilalės rajono
savivaldybė
PHARE 2000
Programa

Pagėgių
savivaldybė
PHARE 2000
Programa

Tauragės rajono
savivaldybė
Jurbarko rajono
savivaldybė
Šilalės
rajono
savivaldybė
Pagėgių
savivaldybė
PHARE 2000
Programa
Tauragės rajono
savivaldybė
Jurbarko rajono
savivaldybė
Šilalės
rajono
savivaldybė

ministerija, Ūkio
ministerija, Lietuvos
bankai, kitos institucijos
29.

2003-09
(pradžia
2002-09)

Sukurti Interneto portalą „Tauragės regiono verslo
tiltas“ www.tauragebiz.lt

Projekto
vadovas,
ekspertas,
lektorius,
konsultantas

30.

2003-08

Atokių kaimų ilgalaikių bedarbių mokymo programa
Šalčininkų rajone.

31.

2003-07

Tauragės apskrityje esančių valstybinių institucijų, darbo
biržų, darbo bei verslo skatinimo politika besidominčių
nevyriausybinių organizacijų darbuotojų mokymai regiono
makro ir mikro ekonominių procesų, turinčių įtakos darbo
jėgos ir kapitalo (tarpregioniniam) mobilumui bei darbo
vietų kūrimui, klausimais.

Dėstytojas ir
konsultantas
(JOSTROS
projekte).
Dėstytojas,
ekspertas ir
konsultantas
(Tauragės VIC
projekte).
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Tauragės, Jurbarko,
Šilalės, Pagėgių
savivaldybės
Lietuvos Prezidentūra,
Lietuvos Vyriausybė,
Lietuvos Seimas,
Užsienio reikalų
ministerija, Ūkio
ministerija, Lietuvos
bankai, kitos institucijos,
Lietuvos ir
užsienioverslininkai,
investuotojai
Atokių kaimų ilgalaikiai
bedarbiai Šalčininkų
rajone
Tauragės apskrityje
esančių valstybinių
institucijų, darbo biržų,
darbo bei verslo
skatinimo politika
besidominčių
nevyriausybinių
organizacijų darbuotojai

Pagėgių
savivaldybė
PHARE 2000
Programa
Tauragės rajono
savivaldybė
Jurbarko rajono
savivaldybė
Šilalės
rajono
savivaldybė
Pagėgių
savivaldybė
PHARE 2000
Programa

Kaimo
bendruomenių
partnerystės
iniciatyva
Tauragės regiono
valstybės
institucijų ir
nevyriausybinių
organizacijų
atstovų mokymai
regioninės
užimtumo politikos
srityje” (ES
žmogiškųjų išteklių
plėtros fondas
tiksliniame

32.

2003-06

Mokymai skirti valstybės paramos verslui priemonių
(inovaciniai grantai, subsidijuojami atlyginimai, mokymų
subsidijos) bei investicijų į infrastruktūrą poveikiui darbo
rinkai.

Dėstytojas,
ekspertas ir
konsultantas

Tauragės VIC

33.

2003-06

Dėstytojas ir
konsultantas

Lietuvių, latvių ir rusų
moterys verslininkės

34.

2003-03

Tauragės rajono savivaldybės “Lietuvių, latvių ir rusų
moterų verslininkių mokymasis ir bendradarbiavimas be
sienų”
Suteiktos nemokamos centro konsultacijos 2002 m.
lapkričio – 2003 m. balandžio mėn” rengiant projektinius
pasiūlymus ES Struktūriniams ir Sanglaudos fondams.

Dėstytojas,
ekspertas ir
konsultantas
(Tauragės VIC
projekte).

Regiono nevyriausybinės
organizacijos,

35.

2002-09

Projektas: “Parengti reprezentacinius informacinius
leidinius „Vilniaus miesto savivaldybės 2002-2004 metų
veiklos strateginio plano apžvalga” ir „Overview of the
Vilnius city municipality strategic plan for 2002-2004” ir
kompaktinį diską”.

Projekto
vadovas,
ekspertas

Vilniaus Savivaldybė
Lietuvos Prezidentūra,
Lietuvos Vyriausybė,
Lietuvos Seimas,
Užsienio reikalų
ministerija, Ūkio
ministerija, Lietuvos
bankai, kitos institucijos

36.

2002-11
VPK

Kartu su UAB “Baltic Amadeus”, Lietuvos Vyriausybė ir
Lietuvos Vertybinių popierių komisija projekto
„Informacinių technologijų sistemos kūrymas Lietuvos
Vertybinių popierių komisijai, įskaitant kompiuterinės ir
programinės įrangos tiekimą” rezultatų rekomendacijų
aptarimas
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Klaipėdos –
Tauragės regione).
Regioninė plėtra ir
darbo rinkos
mobilumas”
(Tarptautinis
rekonstrukcijos ir
plėtros bankas
(Pasaulio bankas))
Tauragės MUIC
Partnerystės
vystymas Tauragės
regione” (JAV
Demokratijos
komisijos mažųjų
grantų fondas)
Vilniaus miesto
savivaldybė

Iiformacinių technologijų (IT) sistemos kūrimas Lietuvos
Vertybinių popierių komisijai (kartu su UAB “Baltic
Amadeus”)
„Informacinių technologijų sistemos kūrymas Lietuvos
Vertybinių popierių komisijai, įskaitant kompiuterinės ir
programinės įrangos tiekimą”.
Parengti seminarų kompleksą tiesioginių investicijų
pritraukimo ir sėkmingo realizavimo klausimais ir pateikti jį
savyvaldybės darbuotojams ir verslininkams projekto
„Parengti reprezentacinius informacinius leidinį „Vilnius
Investment Guide” ir kompaktinį diską” metu

Projekto vadovo
pavaduotojas,
ekspertas

Lietuvos Vertybinių
popierių komisija

Projekto
vadovas,
ekspertas

Vilniaus Savivaldybė
Lietuvos Prezidentūra,
Lietuvos Vyriausybė,
Lietuvos Seimas,
Užsienio reikalų
ministerija, Ūkio
ministerija, Lietuvos
bankai, kitos institucijos
Vilniaus Savivaldybė
Lietuvos Prezidentūra,
Lietuvos Vyriausybė,
Lietuvos Seimas,
Užsienio reikalų
ministerija, Ūkio
ministerija, Lietuvos
bankai, kitos institucijos
Naujos įmonės

37.

2001-10
iki 200211

38.

2001-09

39.

2001-09

Parengti seminarų kompleksą tiesioginių investicijų
Projekto
pritraukimo ir sėkmingo realizavimo klausimais ir pateikti jį vadovas,
savyvaldybės darbuotojams ir verslininkams projekto
ekspertas
„Parengti reprezentacinius informacinius leidinį” Vilnius
Economic Profile” (kartu su UAB
„PriceWaterhouseCoopers Lietuva”) metu

40.

2000-10

Apmokymas ir informacijos pateikimas naujoms įmonėms,
rinkos tyrimai, verslo planavimas, finansų valdymas,
išorinis finansavimas ir pan.

41.

2000-10

Programa siekiant kuo geriau panaudoti šias dotacijas,
naudojant išorinę patirtį, ypatingą dėmesį skiriant kaimo
įmonėms.
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Dėstytojas,
ekspertas ir
konsultantas
(JOSTRA
projekte).
Dėstytojas,
ekspertas ir
konsultantas
(JOSTRA
projekte).

Programa remia įmones,
kurioms suteikta
“dotacija inovacijoms”,

PHARE projektas.
l Bankas Credit
Agricole
Consultants
(Prancūzija).
Lietuvos VPK
Vilniaus miesto
savivaldybė

Vilniaus miesto
savivaldybė

ES Phare SVV
plėtros projekto
programą “New
Start & Outreach”
Kauno rajone.
ES Phare SVV
plėtros projekto
Verslo plėtros
programą Tauragės
ir Telšių rajonuose

42.

2000-09

43.

2000-03

44.

2000 m.

45.

1999 2000 mm.

46.

1998 m.

47.

1997 m.

48.

1997 m.

49.

1997 m.

Parengti SVV plėtros programos Tauragės rajone diegimo
strategiją bei monitoringo sistemą.

Ekspertas ir
konsultantas
(JOSTRA
projekte).
Parengti seminarų kompleksą tiesioginių investicijų
Dėstytojas,
pritraukimo ir sėkmingo realizavimo klausimais ir pateikti jį ekspertas ir
Vilniaus savyvaldybės darbuotojams
konsultantas
Informacijos valdymo ir Interneto panaudojimo verslui
Dėstytojas,
mokymai
ekspertas ir
konsultantas
(JOSTRA
projekte).

SVV įmonės

SVV plėtros
programą Tauragės
rajone.

Vilniaus savyvaldybė

Vilniaus
savyvaldybė

Pradiedantieji
verslininkai Kauno
apskrityje ir Tauragės
apskrityje, pažengusieji
SV verslininkai

Projekto LBIC (Lietuvos verslo informacijos centras)
internete inicijavimas ir realizavimas kartu su UAB „Penki
kontinentai”. 1999 metais įkurtas - www.lbic.lt
Projektas „Surinkti ir sistematizuoti bendrą informaciją ir
atlikti jos analizę apie 20 Lietuvos verslo sektorius (tame
tarpe ir sociologiniai tyrimai)”.
Projektas “Šiuolaikinės kompiuterizuotos verslo, mokslinės
techninės ir kitos įmonės valdymui reikalingos informacijos
gavimo, apdorojimo ir analizės sistemos sukūrimas,
pritaikymo konsultacijos ir įgyvendinimas UAB
“Geozondas”.
Projektas „Šiuolaikinės operatyvinės verslo informacijos
gavimo, apdorojimo ir analizės sistemos pritaikymo
konsultacijos, personalo ir specialistų mokymai ir
įgyvendinimas asociacijoje “LINAVA”.
Projektas kartu su Lietuvos korespondentiniu
Euroinfocentru ir UAB „Coopers&Lybrand”: „Parengti
seminarų ciklą: Informacija - verslo sėkmės raktas. Europos

Projekto
vadovas

Visiems

Projekto
vadovas

Lietuvos ekonominės
plėtros agentūra.

Projekto
vadovas

UAB “Geozondas”

LSVVA ir PHARE
programoje
pradiedantiesiems
verslininkams
Kauno apskrityje ir
Tauragės apskrityje
pažengusiems SV
verslininkams
UAB „Penki
kontinentai”,
UAB “Kredoline”
Lietuvos
ekonominės plėtros
agentūra.
EBRD BAS
fondas.

Projekto
vadovas

Asociacija “LINAVA”.

EBRD BAS
fondas.

Projekto
vadovas,
dėstytojas,
konsultantas

LR Ūkio Ministerija

LR Ūkio
Ministerija
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50.

1996 m.

Sąjunga. Partnerių patikimumo nustatymas. Tarptautinis
auditas.”
Projektas „Šiuolaikinės operatyvinės kompiuterinės verslo
informacijos gavimo, apdorojimo ir pateikimo sistemos
sukūrimas ir įgyvendinimas Lietuvos pramonės, prekybos ir
amatų rūmų asociacijoje.
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Projekto
vadovas,
ekspertas

Lietuvos pramonės,
prekybos ir amatų rūmų
asociacija

Lietuvos pramonės,
prekybos ir amatų
rūmų asociacija

